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Generalforsamling
Afholdes torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.30 i stiftelsen på Essen 4.

Kl. 18.00 spises der guleærter med tilbehør pris, 100 kr. 
Spisebilletter kan købes hos Niels Ole Priisholm på 24644702 senest den 20. oktober 2021.

Hæderstegn vil blive tildelt vor jubilar ca. kl. 19.15

Generalforsamlingen starter ca. kl. 19.30

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
2.  Oplæsning af protokol fra sidste generalforsamling
3.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3.a.  Beretning fra skytterne
3.b.  Beretning fra stiftelsen
4.  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5.  Fastsættelse af næste års kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Behandling af forslag fra bestyrelsen
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 På valg er: Allan k. Hjort og  Anette S. Astrup  
 og suppleant  Anders T. Jessen
9.  Valg af revisor, på valg er Preben Raabjerg
10.  Valg af suppleant jan Garde Hansen
11.  Eventuelt.

Evt. forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

Der indkaldes hermed også til evt. ekstraordinær generalforsamling lige efter den
Ordinær generalforsamling ifølge vedtægts § 23.

Bestyrelsen

 
 
 

 
 
Generalforsamling 
       Bemærk adressen 

Afholdes torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.30 på HJV. gården Essen 4 
Kl. 18.00 spises der guleærter med tilbehør pris, 100 kr.  
Spisebilletter kan bestilles hos Bernt Sielemann på 40325380 senest den 20. oktober 2020 
 
Hæderstegn vil blive tildelt vor jubilar ca. kl. 19.15 
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Bestyrelsen 

Køre vejledning > kør mod Vonsild drej til venstre af jernet forbi håndbold hallen 
2 vej til højre af Essen og 1 vej til højre og ca. 100 m 
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Personalia
Juli 2021

75 år. 
14-09-46 Henrik Nøhr

85 år.
02-07-36- Flemming Hansen

Afgået ved Døden:
Egon Eltved
Ove Benny Andersen
Frede Kjær

Ære være dit minde

Andespil
Forsvarsbrødrenes årlige andespil 
afholdes i år:

Lørdag den 6. november 2021 kl. 14.00 
Hos HJV Essen 4 6000 Kolding.

For brødre med familie og venner.Altid 
fine ænder og 2 sidegevinster.  Altid hyg-
gelig stemning og amerikansk lotteri.

Der vil være mulighed for køb af Øl, Vand, 
kaffe/te og æbleskiver til rimelige priser. 
Kort koster 15kr. for1 stk. og 40kr. for 3 stk.

Vi håber igen på fuldt hus, så slut op om 
dette arrangement.

Bestyrelsen

Tegn et abonnement på
FORSVARSBRODEREN

4 numre leveret med posten.
Pris 100 kr. pr. år.

Kontakt Hanne Pedersen
Telefon 86 96 10 81

www.FORSVARBRODREN.DK
Email: abonnement@dfbmail.dk
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I 1916 skete det eneste alvorlige uheld in-
denfor den danske ubådsflåde. I flere timer 
var besætningen på ubåden Dykkeren fanget 
på havets bund. Redningsaktionen der fulg-
te, tiltrak stor opmærksomhed verden over, 
da det var det første succesfulde forsøg på, 
at undsætte ubådsfolk i en nødstedt ubåd.

I 1916 skete Danmarks hidtil eneste alvor-
lige ulykke indenfor ubådsvæsnet. Red-
ningsaktionen der fulgte, vakte opsigt ude i 
verden, da den var den første af sin art.
Den 9. oktober 1916 skulle ubåden Dyk-
keren foretage en dykningsøvelse i sundet 
imellem Sverige og Danmark. Ombord på 
ubåden var 9 mand under kommando af 
Premierløjtnant Svend Aage Christiansen. 
Kl. 13.40 påbegyndte Dykkeren sin ned-
dykning. I periskop dybde fortsatte båden i 
retning nordøst, fulgt i ca. 40 meters afstand 
af ledsageskibet Sleipner, der med røde sig-
nalflag markerede, at en dykning fandt sted.

Kl. 13.45 forsvandt Dykkeren under vand-
overfladen, og samtidig observerede Sleip-
ner en damper der holdt kurs imod ubåden. 
Sleipner signalerede flere gange med sin 
fløjte at damperen, Vespa af Bergen, skulle 
holde til bagbord.

Men først i sidste øjeblik opfattede Vespa 
faren og begyndte at bakke, og da var det 
for sent. Skibet passerede over Dykkeren 
og kraftige luftbobler steg op fra neddyk-
ningsstedet. Kl. var nu 14.02, og Sleipner 
stod for fuld kraft over imod stationsskibet 
Guldborgsund for at slå alarm. Vespa påsej-
ling havde ramt hovedlugen, der var blevet 
beskadiget og vandet strømmede nu ind i 
det agterste rum – akkumulator rummet. 

Chefen åbnede straks for udblæsningen af 
hovedtankerne og beordrede faldkølen udløst, 
for at få båden tilbage til overfladen.

Men da båden lå på bunden, med 20-25 gra-
ders slagside kunne dette ikke lade sig gøre. I 
maskinrummet forsøgte maskinisten forgæves 
at lukke den vandtætte dør imellem motor-
rummet og akkumulator rummet. Besæt-
ningen samledes nu i kommandorummet og 
lukkede den vandtætte dør til motorrummet.

Efterhånden som vandet trængte ned i ak-
kumulatorcellerne udviklede der sig en 
generende klorgas. Til ubåden hørte 12 
redningsveste med iltåndningapparater, der 
kunne beskytte imod klorgassen. Men fire 
af dem var anbragt i det vandfyldte ak-
kumulator rum, og to af de resterende var 
blevet ødelagt af det indtrængende saltvand. 
Efter et improviseret skibsråd, blev det 
derfor bestemt, at de 3 mand der ikke havde 
redningsveste på, og dermed mulighed 
for at beskytte sig imod klorgassen, skulle 
forsøge at redde sig ud igennem tårnet.
Planen var, at chefen skulle gå op i tårnet, 
åbne den øverste tårnluge, og når de 3 

Ubåden Dykkeren

Fanget på havets bund –  
Tabet af ubåden Dykkeren
af Gert Laursen
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mand var sluset ud, skulle han lukke lugen 
igen. Derefter skulle han ved bankesigna-
ler, tilkendegive at den nederste tårnluge 
kunne åbnes igen og tårnet tømmes for 
vand. Herefter kunne et nyt hold sluses ud, 
indtil alle var reddet op. Da ubåden kun lå 
på 8-10 meters dybde, kunne dette gøres 
uden en risikabel opstigning.

De 4 mand samledes i tårnet og den øverste 
tårnluge forsøgtes åbnet. Efter et mislykket 
forsøg lykkedes det at åbne lugen, og vandet 
strømmede ind i tårnet. De 3 mand slap ud og 
nåede op til overfladen. Svend Aage Christi-
ansen omkom derimod under udslusningen. 
Sandsynligvis fordi han mistede bevidsthe-
den. På overfladen blev de 3 mand taget op 
af Vesla, der havde sat en båd i vandet, og 
overført til stationsskibet Guldborgsund.

Sleipner, der havde slået alarm om ulykken, 
var i mellemtiden nået tilbage til ulykkes-
stedet og udlagt en bøje, hvor Dykkeren 
var sunket. Kl. 15.30 ankom Svitsers bjerg-
ningsdamper Kattegat til stedet, samtidig 
med at de to løftepontoner, Odin og Thor, 
også blev gjort klar. En dykker blev omgå-
ende sendt ned til båden med en luftslange.

Den blev koblet til studsen til torpedorum-
met, så der kunne pumpes luft ind i dette 
rum, hvor de tilbageværende havde søgt 
tilflugt, efter at havde lukket den vandtætte 
dør til kommandorummet. Men dermed 
var den umiddelbare fare ikke drevet over. 
Vandet steg langsomt i torpedorummet. 
Luftsituationen var dog bedret, og det var 

nu muligt at trække vejret uden brug af 
redningsvestens ilt.

På overfladen havde lederen af redningsaktio-
nen og de maritime myndigheder besluttet, at 
man skulle forsøge at redde de 5 mand i tor-
pedorummet, ved at hæve Dykkerens stævn så 
meget, at den kom fri af vandet, og de kunne 
redde sig ud igennem torpedolugen. 

To løftetove blev fastgjort til båden og Kat-
tegat begyndte at løfte Dykkerens stævn op. 
Det lykkedes at få stævnen løftet så meget, at 
den kun var 30 cm under overfladen, men så 
kunne den heller ikke løftes mere.

Ved at flytte vægtfordelingen i Kattegat, 
lykkedes det at tippe bjærgningsskibet så 
meget, at lugen omsider kom fri af vandet. 
Sække blev anbragt omkring lugen, for at 
hindre vandet i skvulpe henover den åbne 
luge, og kl. 23.30 kunne de 5 mand omsider 
hjælpes ud. Chefens lig blev også bjærget 
fra tårnet. Da vejret forværredes, blev det 
opgivet at bjærge ubåden som sænkedes 
til bunds igen. Først tre dage efter, den 12. 
oktober, lykkedes det at få hævet ubåden så 
meget, at den kunne bugseret i havn.

Besætningen fik pga. deres korrekte optræ-
den tilstået 3 måneders ekstra gage og ma-
skinisten Christen Nikolaj Andersen, der 
havde haft kommandoen efter Christensens 
død, tildeltes Medaillen for ædel Dåd.

Da man ikke mente at det kunne betale sig at 
reparere Dykkeren, blev den i 1918 hugget op.

Tegning af Dykkeren (grafik: Gert Laursen)
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Info fra skytte afdelingen

Vi holder juleafslutning d.16-12-2021
Der bliver serveret gløgg og æbleskiver 
samt øl og vand.

Skydning starter op igen d. 22-1-2022

Hilsen og på gensyn
Skytteformanden.

Formandens Klumme 3 kvartal 2021
Jeg er opfordret til at prøve kræfter med at skrive en klumme, 
så det forsøger jeg.

Oven på alt det med Corona, vil vi i Forsvars brødrene, 
forsøge, at skubbe i gang i foreningen igen.

Det første arrangement er den årlige, generalforsamling, som afholdes i 
Hjemmeværnet center på Essen 4, Kolding, som sidste år, herom er der mere i bladet. 

Det næste er Andespillet, som jeg håber der vil være en stor opbakning til, nu 
da Coronaen giver lov til at forsamles mange på en gang.

Når jeg ser på medlemmerne, kan jeg konstatere, at jeg nok trækker gennem-
snit alderen lidt op, og i den forbindelse, kunne jeg godt tænke mig, om vi alle 
kunne hjælpe hinanden, med at prøve, at udbrede budskabet, om De Danske 
forsvars brødre i Kolding, så vi kunne få lidt flere medlemmer, så vi kan styrke 
vores dejlige forening.

Hvis der er nogen der har gode idéer til det, eller andre spørgsmål og kommen-
tar, er I altid velkommen til at skrive eller ringe.
       
MED BRODERLIG HILSEN
 
Niels Ole Priisholm
Hoppeshuse 8
6000 Kolding
24644702
nielsop@gmail.com
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Jernbanegade 9 . 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 34 44 . Fax 75 58 36 37

ER OGSÅ TIL RÅDGIVNING!

HVIID ERHVERVSADVOKATER

Strandvejen 6 · 6000 Kolding
Tel.: 76 30 89 99 · Fax: 76 30 89 90
mail@hviid-law.com · www.hviid-law.com

Advokat Henrik Nøhr
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Udlejning af lejligheder 
Stiftelsens lejligheder på Dyrehavevej 100-106, 
Kolding, udlejes fortrinsvis til medlemmer af selskabet.

Der er i alt 16 lejligheder, hvoraf de 4 lejligheder er 
på 36 m2, mens de øvrige 12 lejligheder er på 50 m2.

Optagelse på venteliste til en lejlighed kan ske ved 
henvendelse til Carsten L. Jensen, tlf. 28 11 22 86

Husk at melde flytning!

Afsender: Sielemann, Industrivej 12A, 6580 Vamdrup

Udlejning af lejligheder 
Stiftelsens lejligheder på Dyrehavevej
100-106, Kolding, udlejes fortrinsvis til
Medlemmer af selskabet.
Der er i alt 16 lejligheder, hvoraf de 4
lejligheder er på 36 m2, mens de øvrige
12 lejligheder er på 50 m2.
Optagelse på venteliste til en lejlighed
kan ske ved henvendelse til

Sielemann, tlf. 40 32 53 80.

Malerfirmaet
Claus Jeppesen

Bakkedraget 40
V. Nebel - 6040 Egtved

Tlf. 22 94 55 43

GODT HÅNDVÆRK TIL EN GOD PRIS

  
  

  
  
UUddlleejjnniinngg  aaff  lleejjll iigghheeddeerr    
Stiftelsens lejligheder på Dyrehavevej 

100-106, Kolding, udlejes fortrinsvis til 

medlemmer af selskabet. 

Der er i alt 16 lejligheder, hvoraf de 4 

lejligheder er på 36 m2, mens de øvrige 

12 lejligheder er på 50 m2. 

Optagelse på venteliste til en lejlighed 

kan ske ved henvendelse til 

 Bernt Sielemann, tlf. 40 32 53 80. 
 

 

 

 

 

 

www.from-grafisk.dk
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Selskabets bestyrelse
Formand & ansvarshavende redaktør.

Formand :
Niels Ole Priisholm
Hoppeshuse 8 6000 Kolding
Tlf. 24 64 47 02

Næstformand.
Allan Hjort.
Engløkke 23 6091 Bjert  
tlf. 26 10 72 00

Kasserer:
Tina Christensen
Engparken 29 6580 Vamdrup
Tlf. 27 84 54 44

Sekretær:
Anette S. Astrup
Seestvej 39 · 6000 Kolding
Tlf. 26 46 86 30
 
Skytteformand:
Jens Chr. Nielsen
Vestergårdsvej 29 6051 Almind
Tlf. 24 90 17 98

Stiftelsen.
Carsten L. Jensen   
Gejsingvej 4c. 6600 vejen
tlf. 28 11 22 86

Suplant. 
Anders T. Jessen

www.dfbkolding.dk

M. P.
Bogføringsbureau

Tulipanvej 8 ∙ 6000 Kolding
Tlf. 75 53 22 72 ∙ Mobil 40 17 22 73

m.p.bogforing@gmail.com

Den Kærlige Hånd
Rengøring samt lettere havearbejde 

Også snerydning     
Både private & firmaer

Den Kærlige Hånd Tlf. 30 861 097

www.krist iansenvvs.dk

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME
VÆRKSTEDSVEJ 13  ·  6000 KOLDING

BYENS VVS’er

75 52 11 87

Udmeldelse eller
bortkommet kontingent 
opkrævning
Ved udmeldelse af foreningen og
adresse ændringer bedes I kontakte:

Tina Christensen
tlf. 27845444
mail: kasser@dfbkolding.dk

Er din opkrævning bortkommet kan
du overføre dit kontigent på
7920-0001004755 husk fuld navn!



Husk at melde flytning!

Afsender: Tina Christensen Engparken 29 6580 Vamdrup

Malerfirmaet
Claus Jeppesen

Bakkedraget 40
V. Nebel - 6040 Egtved

Tlf. 22 94 55 43

GODT HÅNDVÆRK TIL EN GOD PRIS

www.from-grafisk.dk

 Man.-tors. .........................9:00-17:00
 Fredag .............................. 9:00-17:30
 Lørdag  ............................. 9:00-13:30
 Søndag  ............................ 9:00-12:00

Kongensgade 11 . 6070 Christiansfeld
mail@anemonen-christiansfeld.dk

Husk at melde flytning!

Afsender: Sielemann, Industrivej 12A, 6580 Vamdrup

Malerfirmaet
Claus Jeppesen

Bakkedraget 40
V. Nebel - 6040 Egtved

Tlf. 22 94 55 43

GODT HÅNDVÆRK TIL EN GOD PRIS
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